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Riktlinjer för att söka förskoleklass
Alla barn bosatta i Sverige har skolplikt från det kalenderår barnet fyller sex år. Det innebär att
vårdnadshavare måste söka skola för sitt barn. Vaxholms stad ansvarar för att barn folkbokförda i Vaxholm
får utbildning i förskoleklass som barnet har rätt till enligt skollagen (2010:800).

Söka förskoleklass
Vårdnadshavare med barn som fyller sex år under
året ska söka förskoleklass.1 Det gäller även barn som
fyller sju år under året och som tidigare beviljats
uppskjuten skolplikt.
Perioden för att söka skola i Vaxholms stad är mellan
november till december. Ansökan görs via e-tjänst.
Vårdnadshavare kan söka till Vaxholms stads
kommunala skolor och de fristående skolor som finns
i e-tjänsten. Önskas annan skola, se Välja skola
utanför Vaxholms stad.

3. Barn med störst relativ närhet till sökt skola
(faktiskt avstånd i meter).
4. Barn med störst relativ närhet till sökt skola
(procentuellt förhållande).
5. Barn med syskon, folkbokförda på samma
adress på sökt skola.
6. Barn folkbokförda i annan kommun.
Alla barn folkbokförda i Vaxholm har en garanterad
plats i någon av stadens kommunala skolor.

Beslut om skolplacering

Inkommer ingen ansökan eller en icke komplett
ansökan2 tilldelas barnet plats i en av stadens
kommunala skolor med lediga platser närmast
hemmet.

Under mars månad skickas beslut om skolplacering
per post till vårdnadshavare som sökt skola i
Vaxholms stad. Från och med mars finns även
beslutet att se via e-tjänst.

Vaxholms stads antagningsordning
Huvudprincipen är att ett barn ska placeras vid den
skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå.

Överklaga beslut om skolplacering

Den önskade placeringen får dock inte medföra att
ett annat barns berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet åsidosätts, eller om den
önskade placeringen skulle medföra betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen.3
Om antalet platser på en kommunal skola är färre än
antalet sökande tillämpar Vaxholms stad följande
ordning,

Vårdnadshavare som inte är nöjd med sitt barns
skolplacering kan överklaga stadens beslut. Detta
gäller kommunala grundskolor. Överklagandet
skickas till Barn- och utbildningsnämnden.5
Överklagandet måste ha inkommit till nämnden
senast tre veckor efter det att vårdnadshavare tog
del av beslutet.

Skyddade personuppgifter
Familjer med skyddade personuppgifter som ska
söka skola hänvisas till utbildning@vaxholm.se.

1. Barn med särskilda skäl.4
2. Barn med mer än 2 km till alternativ skola.
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Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn från sex års ålder. Skollagen (2010:800), 7 kap. 10 §
Icke komplett ansökan avser om det finns två vårdnadshavare och båda inte är överens gällande val av skola.
3
Skollagen, 9 kap. 15 §
4
Särskilda skäl avser fysisk och/eller psykosocial funktionsvariation. Särskilda skäl prövas i varje enskilt fall av utbildningsförvaltningen.
5
Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm.
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Välja skola utanför Vaxholms stad

Lagrum

Vårdnadshavare kan välja att söka till fristående
skola eller kommunal skola i annan kommun för sitt
barn. Vårdnadshavare ansvarar för kontakt med
aktuell skola för information om antagningsregler.

SFS
2010:800.
Skollag.
Utbildningsdepartementet.

Utbildningsförvaltningen ska meddelas via e-tjänst
eller utbildning@vaxholm.se om vald skola för att en
överenskommelse ska kunna ske mellan Vaxholms
stad och aktuell skola.

Stockholm:

Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-18

Flytt till Vaxholms stad
Vårdnadshavare med barn som ska börja
förskoleklass och planerar att flytta till Vaxholm kan
söka skola under ansökningsperioden.
För att vara garanterad plats i en kommunal skola i
Vaxholm måste barnet vara folkbokfört senast den
sista februari.

Barn folkbokförda i annan kommun än
Vaxholms stad
Barn folkbokförda i annan kommun som önskar söka
till kommunal skola i Vaxholm måste ansöka om
plats. Ansökan görs via e-tjänst. Vaxholms stad tar
emot barn från andra kommuner i mån av plats.
Vid särskilda skäl om mottagande ska yttrande
inhämtas från hemkommunen.6

Fritidshem
I samband med ansökan till förskoleklass har
vårdnadshavare möjlighet välja fritidshem för sitt
barn. Fritidshem är en frivillig verksamhet som är
avgiftsbelagd.

Uppskjuten skolplikt
Om särskilda skäl finns får ett barn börja
förskoleklass höstterminen det kalenderår barnet
fyller sju år.7 Uppskjuten skolplikt prövas av
hemkommunen efter begäran av vårdnadshavare.
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Skollagen, 10 kap. 25 §
Skollagen, 7 kap. 10 §
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